Wij wensen u namens de hele leidingsploeg een fijn 2020!

Datum: 06/01/2020 – 20/01/2020, 54ste jaargang, nr. 10
Verschijnt 2 maal per maand
(maar niet in juli en augustus)

VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.388.314
P308952

Activiteitenkalender
26 januari
8 februari
7 maart
28-29 maart
25 april
9 mei
17 mei
1-11 juli
10-23 juli
1-5 juli
5-11 juli
22 juli-5 augustus

Nieuwjaarsreceptie
Stamdropping
Groepsfeest
Restaurantdagen
Aprilfest
Rakkersveld Quiz
Laatste vergadering
Jonggiverkamp
Giverkamp
Kapoenenkamp
Welpenkamp
Jinkamp

Rakkersveld
De Schakel
CC De Kruisboog
Rakkersveld
Paenhuys
Manege
Rakkersveld
Opont
Opont
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
???

Verjaardagen
13 januari
18 januari
19 januari
21 januari
25 januari
31 januari

Ayla Hindryckx
Quinn Lambrechts
Nora Willekens
Andries De Klerck
Scout Ertijckx
Louis Niclaes

Kapoen
Welp
Kapoen
Giver
Welp
Jonggiver

Algemeen bericht
Arne Ma Ja
Milan Vandeput

groepsploeg@krikobea.be

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be

Dag allemaal,
Het nieuwe jaar is begonnen, een zeer speciaal jaar voor ons want in 2020 zal onze scouts zijn
jubileum kunnen vieren. Meer nieuws hierover volgt in de komende maanden...

Vervangleiding januari
Omdat sommige leiding examens hebben, zal er de komende zondagen vervangleiding zijn. Ook de
jins zullen mee in leiding staan om al eens te proeven van het leiding zijn.
Wij wensen de leiding alvast succes met hun examens!

Nieuwjaarsreceptie
We nodigen jullie allen graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 26
januari vanaf 16u!
Jullie kunnen hier genieten van een lekker hapje en een tapje dat de takken zelf
gedeeltelijk zullen voorbereiden.
Voor de leden start de vergadering om 14u.

Stamdropping
Op zaterdag 8 februari organiseert onze stam voor de 22ste keer een stamdropping. De afstanden
zijn 22,5km, 14km en 8,5km. De eersten vertrekken om 17:30 en de laatsten om 20u30 . We starten
en eindigen in de Schakel. Meer info bij Claude Guldentops (claudeguldentops@telenet.be).

Scoutmoedige groeten,
Arne en Milan

Kapoenen
Petro
Gigi
Zazoe
Rikki
Apodemus

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0495/225.747 marie.happaerts@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0468/202.994 sara.vandeput@krikobea.be
0491/886.721jakob.vanhemelryck@krikobea.be

Beste kapoentjes
Eerst en vooral de beste wensen voor 2020 van de leiding! we hopen dat al jullie dromen
uitkomen in 2020! De leiding heeft grootse plannen om jullie in 2020 nog meer te
verwennen met nog leukere scoutsvergaderingen en weekends, ook het kamp is al niet
meer zo veraf!
Sinds de laatste rommelpot zijn er dan ook verschillende leuke vergaderingen geweest,
zo hebben we kerstmis gevierd met een bijpassend kerstfeestje, waar er voor ons super
lekker gekookt is waarna we dan nog een ijsje hebben gegeten?! Maar het toppunt van
de avond was toch wel het krijgen van een o-zo-geweldig cadeautje!
Vorige week zondag hebben was er opeens nieuwe leiding?! Maarten en Warre kwamen
voor vervanging zorgen omdat Rikki, Petro, Gigi en Zazoe moesten leren voor hun
examens! Maar geen nood, volgende week komt Zazoe ook terug! Misschien is er dan ook
nog extra leiding bij? Wie zal het zeggen? Kom zondag en je zal het weten!
Kunnen jullie Rikki, Petro, Gigi en Zazoe door het doolhof loodsen voor goede puntjes?

Goede puntjes op de examens
Veel lieve groetjes van Appodemus!
En ook van Rikki, Petro, Gigi en Zazoe die heel verdrietig zijn elke zondag omdat ze niet
naar de scouts kunnen komen
!

AGENDA:
Zondag 12 januari: gewone vergadering
Zondag 19 januari: gewone vergadering
Zondag 26 januari: nieuwjaarsreceptie, de vergadering duurt tot 16u. Dus vanaf 16u kan
iedereen (dus ook ouders!!) bij ons terecht voor een hapje en een drankje.

Welpen
Jacala
Rikki-tikki-tavi
Bagheera
King Lowie

welpenleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Heey Welpjes !!
Het jaar is nog toch al een paar dagen bezig, en dat hebben we natuurlijk goed in gezet op onze eerst
vergadering van het jaar 2020.Hier mocht Iedereen zijn familie beginnen, met de gekst kinderen en
saaie auto’s
Aangezien we allemaal gaan mee doen aan het groepsfeest van Krikobea zal ik jullie toch even op de
hoogte brengen van het verhaal, want jha als je dat niet kent dan is het wel een schande om op de
podium te staan, bij deze goed op letten eh!!
Het begint allemaal in het jaar 3300, maar hier is scouts Krikobea al lang verleden tijd jammer
genoeg. Tot er een gekke professor, doc, aan de deur klopt van Marie en dan samen met een
teletijdmachine terug in de tijd gaan om dat op te lossen. Maar dat loopt niet zoals het moet gaan
want als ze uit de tijdmachine stappen zijn ze veel te ver terug in de tijd gegaan want er zijn
verschillende rare mensen die daar rond lopen, oermensen namelijk, maar met de hulp van …
kunnen ze verder in de tijd maar de machine werkt niet zo goed en stop in de jezus tijd (de scene van
de welpen. Allen is jezus … nadat de tijd machine terug gemaakt is gaan ze verder en kom ze net na
het laatste groepsfeest van krikobea aan, waar ze ontdekken dat … na al dat alles komen Doc (de
gekke professor) en Marie terug in het jaar 3300, het jaar waar ze begonnen zijn en kijken ze samen
naar het nieuws of er iets veranderd zou zijn.
Zoals jullie gemerkt hebben heb ik wel wat dingen weg gelaten…… maar niet gevreesd welpen want
wij gaan jullie dat op het volgende weekend zo vaak vertellen dat jullie het niet meer willen horen.
En de ouders zullen moeten komen kijken als ze de weggelaten delen ook te weten willen komen
. De tickets hier voor zullen binnenkort verkrijgbaar zijn!!

Binnenkort is er weer een nieuw welpenweekend, jeeeeej!! Dat houd is dat we weer een weekendje
ons goed gaan amuseren, om mee te gaan op dit weekend van 31 jan tot 2 feb is het simpel, stuur
ons, de welpenleiding, een mailtje en dan mag je mee op weekend. Meer informatie hier over komt
in de volgende rommelpot.
Dat was het dan weer en tot zondag!
Groetjes
Rikki-Tikki-Tavi, King Lowie, Jacala en Bagerhaa
AGENDA
Zondag 12 januari: Vergadering met vervangleiding van 14:00-17:30.
Zondag 19 januari: Vergadering met vervangleiding van 14:00-17:30.
Zondag 26 januari: Vergadering met misschien nog vervangleiding misschien niet meer maar ook
nieuwjaar receptie, deze begint om 16u en iedereen is welkom om het jaar goed te beginnen. De
vergadering is van 14u tot 16u.
Vrijdag 31 jan tot Zondag 2 feb: het 2de welpen weekend!! Meer info volgt.

Datums om in het oog te houden:
31 januari tot 2 februari: tweede welpenweekend
7 maart: Groepsfeest
1-3 mei: Derde welpenweekend
5-11 juli: Welpenkamp

Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Willem Reynders
Jonas Verstraeten
Kobe Bergmans

0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0472/031.561 Kobe.bergmans@krikobea.be

Kalina Parthoens

0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be

Jow Jonggivers,

Het is volgende week stapvergadering eeeeeeej. Dat gaat super fijn zijn samen stappen, plezier
maken en liedjes zingen. Ik weet dat er zangtalenten in de jonggivers groep zitten, door vorig jaar
stappen en 2 daagse enzo. Maar iedereen moet shinen en uit volle borst meezingen, hier zijn al wat
traditionele liedjes die jullie zeker moeten kennen :D.

En dit is dan d’historie

Everywhere we go! (Everywhere we go)

van een oude Chinees.
Hij heette Hinky-Pinky

People always ask us (People always ask us)

da’s net zoveel als Kees.
REFREIN:

Who we are (who we are)

En van je hela hela hela holala hey
Hela hela hela holala hey

Where we come from (where we come from)

Hela hela hela holala hey
Hela hela hela hoy, hey hey

So we tell them (So we tell them)

Hij woont in een klein huisje
aan de Chinese Muur.

We’re from …name your camp… (we’re from…)

Hij verkocht er pinda-pinda’s,
augurkjes in het zuur.
REFREIN

And if they cannot hear us (And if they cannot
hear us)

Hij verkocht ook bruine veters
maar die verkocht hij zwart.

We shout a little louder (we shout a little
louder)

Per centi-centimeter
wat ging dat zaakje hard.

---------------------------------------------------------

REFREIN

ABC, ik zat in een coupé

De politie kwam eens kijken,

En ik had me voorgenomen nergens aan te
komen

hij moest uit China weg
Een kaartje voor de gevangenis,

REFREIN

ABC, ik zat in een coupé

DEF, met de dochter van de chef
GHI, toen zat ze op mijn knie

En dit was dan d’historie
van een oude Chinees.
Hij heette Hinky-Pinky
da’s net zoveel als Kees.

JKL, toen brak haar jarretel
MNO, meneer dat doet U zo
PQR, meneer U gaat te ver
STU, meneer wat doet U nu
VWX, meneer dat kost een niks

Groetjes en tot zondag!
Jonggiverleiding!!

Agenda:
12 Januari: Stapvergadering om 10u50 spreken we af aan op de Veemarkt, we vertrekken om 11u.
Vergeet zeker ook geen lunchpakket mee te nemen en genoeg drinken. Ouders die willen mogen ook
altijd meestappen! Om 19u zijn we terug aan het rakkersveld er wordt avondeten voorzien voor de
leden.
19 Januari: Gewone vergadering.
26 januari: vergadering tot 16u en dan nieuwjaarsreceptie. iedereen is dan welkom voor een hapje
en een drankje, tot dan! :D

Givers
Emma Reynders
Charlotte Leonard
Willem Reynaerts

giverleiding@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/051914 charlotte.leonard@krikobea.be
0470/345026 willem.reynaerts@krikobea.be

Dag beste givers
Nu alle buikjes weer goed gevuld zijn kunnen we gezellig samen met die extra kerstkilo’s aan het nieuwe jaar
beginnen. De eerste vergadering van het nieuwe jaar was allesinds een groot succes, met welgeteld 6 ( jajaja je
leest het goed), ZES givers! Aan iedereen wie er niet bij was, Willem is gewonnen met het bowlen. Applaus!
Zozo, het eerste mopje van 2020 is ook alweer gemaakt. We zijn niet gaan bowlen en dan nog zou Willem al
helemaal niet kunnen gewonnen zijn. Wel hebben we een vet stadsspel gespeeld samen met onze nieuwe
vriend Jordy. Omdat er sommigen onder jullie toch wel enkele opmerkelijke weetjes wisten te vertellen, ga ik
hier graag nog even dieper op in:
1.

Wist je dat het bekende spel “Tetris” in 14 dagen is gemaakt?

2.

Wist je dat het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is?

3.

Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?

4.

Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water?

5.

Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbrengt?

6.

Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft?

7.

Wist je dat een zeester geen hersens heeft?

8.

Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?

9.

Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?

10. Wist je dat een slak drie jaar kan slapen?
11. Wist je dat dieren ook humor hebben?
12. Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?
13. Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
14. Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
15. Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?
16. Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
17. Een zoen van 1 minuut verbrandt 26 calorieën
TOF HE?!
Kusjes, de Giverleiding
AGENDA:
12/01: STAPVERGADERING. We spreken om 10:50u af op de Veemarkt in Tienen om rond 11u te vertrekken.
Breng zeker je lunchpakket en genoeg drinken mee. Als afsluiter eten we gezellig samen een goei fritteke. We
schatten dat dit alles ongeveer tot 19u zal duren. We komen aan op het rakkersveld. Ouders die graag mee
wandelen zijn zeker welkom! Ook ouders die eventueel leden willen droppen met de auto zijn steeds handig en
eeuwig dankbaar.
19/01: gewone vergadering van 14:00u tot 17:30u

26/01: vergadering tot 16u en erna NIEUWJAARSRECEPTIE. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje
om het jaar goed in te zetten.

